Організація учнівського самоврядування
Мета: виховання і формування свідомого, з активною
громадською позицією громадянина України; сприяє виробленню в
учнів почуття господарів своєї школи, покращенню стосунків і
діяльності.
Завдання:
1.Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на
благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині,
народові України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання
правил і законів школи.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі
кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати
наукою управління.
Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
4. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.
Провідна ідея: всебічне виховання учнів через участь в органах
учнівського самоврядування.
Девіз: «Самі вирішили-самі зробили-самі відповідаємо»
.

Права та обв’язки членів учнівського самоврядування
1. Усі учні є рівні і вільні у своїй гідності і правах.
2. Члени учнівського самоврядування мають право:
 вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів
самоврядування;
 на свободу думки і слова, вільно виражати свої думки і
переконання;
 у будь–який час вийти з органів учнівського самоврядування;
 особисто брати участь у зборах та конференціях.
3. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:
 виконувати вимоги статуту;
 піклуватися про авторитет школи;
 мати хорошу поведінку, не пропускати уроки без поважних
причин.

Функції самоврядування в школі
1.Забезпечення порядку в школі, організоване чергування у школі.
2.
Контроль
за
відвідуванням
школи
учнями.
3. Проведення загальношкільних лінійок, зборів, круглих столів,

Виставок.
4. Організація дозвілля, творчих виставок, змагань.
5. Організація із збереження шкільного майна, води, електроенергії,
підручників .
6. Організація самообслуговання в класах, контроль за дотриманням
санітарно-гігєнічних вимог.
7. Організація роботи з благоустрою території школи.
8. Участь у розробці плану школи на новий навчальний рік.
Положення про учнівський комітет
Учнівський комітет є виконавчим органом учнівського
самоврядування в школі, покликаним активно сприяти
становленню згуртованого колективу як діючого засобу
морального виховання особистості, формуванню у всіх учнів
свідомого і відповідального відношення до всіх своїх прав і
обов’язків, визначених Конституцією України, Статутом
навчально-виховного комплексу і правилами для учнів.
Учнівський комітет в навчально-виховному комплексі обирається
на початку навчального року строком на 1 рік відкритим
голосуванням на загальних зборах учнів 5-9 класів або на
учнівській конференції.
Загальні збори (учнівські конференції) проводяться раз на
навчальний рік.
До учнівського комітету обираються найбільш активні, встигаючі,
дисципліновані учні 5-9 класів, які користуються серед своїх
товаришів авторитетом і довір’ям.
Кількісний склад учнівського комітету визначається загальними
зборами ( учнівською конференцією) в залежності від числа 5-9
класів і учнів.
Наша учнівська рада сформована із 12 найактивніших,
найініціативніших учнів 5-9 класів і поділяється на три сектори:
 Навчальний сектор.
 Сектор дисципліни і порядку.
 Культурно-масовий сектор.






Навчальний сектор
Контролює стан успішності учнів.
Перевіряє щоденники та підручники.
Допомагає вчителям перевіряти якість виконання домашніх
завдань.
Періодично звітує про стан успішності учні.
Проводить бесіди з учнями, які не встигають у навчанні.













Сектор дисципліни і порядку
Відстоює інтереси учнів з метою реалізації потреб та запитів
учнів.
Захищає права та свободи учнів.
Організовує чергування класних колективів по школі.
Виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного
майна.
Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку,
відвідування учнями школи.
Керує проведенням заходів на правову тематику.
Завдання культурно-масового сектору
Турбується про естетичне виховання школярів, розвиток їх
художніх здібностей.
Організовує конкурси, концерти, виставки художньої творчості
учнів.
Пропагує норми культурної поведінки, правила етикету.
Організовує проведення традиційних свят і загальношкільних
заходів.
Бере участь у художньому оформленні школи.

План роботи учнівського самоврядування
№
п/п

Зміст роботи

Організація та проведення
1 загальношкільних звітно-виборних
органів

Термін
проведення

Хто залучається

Відповідальні

вересень

учнівський
колектив

педагог-організатор,
заступник директора

Організація роботи секторів
учнівського самоврядування

вересень

Вибори та затвердження голів
3 секторів учнівського
самоврядування

вересень

2

Затвердження плану роботи
4 учнівського самоврядування
на 2018-2019 н.р.
Організація діяльності класних
5
колективів
6

Надання консультацій учням, які
потребують допомоги з предметів

Залучення учнів до художньої
творчості, організація дозвілля
7
учнів. Організація та проведення
свят у школі..

вересень

члени учнівського педагог-організатор,
заступник директора,
комітету,
класні керівники
класні керівники
члени учнівського заступник директора ,
кл.керівники,
комітету,
класні керівники педагог-організатор
члени учнівського голова учнівського
комітету,
комітету,
заступник директора ,
класні керівники педагог-організатор
старости,
голова учнівського
комітету
голова сектору,
голова учнівського
комітету

вересень

старостат

протягом року

навчальний сектор

протягом року

голова сектору,
культурно- масовий
голова учнівського
сектор
комітету

8

Контроль за навчальною та
трудовою дисципліною учнів

9 Звіт про роботу голів секторів

Звіт голови учнівського комітету
про проведену роботу
10
секторів за рік

протягом року

двічі на рік

травень

навчальний сектор,
голови секторів,
сектор дисципліни і голова учнівського
комітету,
порядку
члени шкільного
голова учнівського
парламенту,
комітету
голови секторів
Члени шкільного
голова учнівського
парламенту,
комітету,
голови секторів, заступник директора ,
голова уучнівського педагог-організатор
комітету

Золоті правила учнівського самоврядування
 Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття
колективного рішення.
 Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо
золоті.
 Ідею іншого критикувати не маєш права, покритикуєш - не
буде ідей.
 Думку викладай розважливо, якщо потрібно- повтори.
 Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
 Чітко втямиш - краще зробиш.
 Погодився легко - не означає, що сприйняв глибоко.
 Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів і не смій
здаватись.
 Довіру треба розуміти: все перевіряється ділом, турботою,
дружбою.
 Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його
виконувати.
 Усяке діло величає результат. Соромно не вміти і не бажати
виправлятись.
 Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
 Не відкладай на завтра вирішення того, яке необхідно і
можна вирішити сьогодні.
 Прийняв рішення - виконуй! Доручив іншим – довіряй!
 Довіряючи - перевіряй! Перевіряючи - допомагай!
Допомагаючи - не підміняй!

